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REFERAT OD-LAMU  

Tid: Onsdag 10. april 2019, kl. 14:00 – 15:45 

Sted: Møterom 312, 3. etasje, Geitmyrsvn. 69 

Tilstede:  
Arb.giverrep.: Leif E. Jensen (fak.adm.), Elisabeth Aks (IKO), Lin M. Ullern (IOB, referent)  

Ansatterep.: Kim U. Aasen (fak.adm.), Arne Jacobsen (IKO), Elin M. Toremo (IKO), Ali-Oddin Naemi (IOB) 

Observatører: Bente Teigmo (HMS-koordinator IKO), Emnet Abesha-Belay (HMS-koordinator IOB) 

Forfall:  
Sissel Strømfjord (arb.giverrep. IKO) 
 

 

ORIENTERINGSSAKER  

 Enhetene orienterer om arbeidsmiljø og HMS-arbeid 

IKO; Det jobbes med Kvalitetshåndbok for klinikkene, nytt Pasientsikkerhetsutvalg, nye prosedyrer for 
smittevern tilpasset «Faglige anbefalinger for smittevern i klinisk odontologisk praksis» og lukking av 
avvik. Videre jobbes det med oppfølging av Risikostyringsprosjektet fra 2018 ift kjemikaliestyring. 
Vernerunde forberedes til mai. UiO har gjennomført elektrisk tilsyn i Geitmyrsvn. 69 og 71 
(internkontroll), hvor skjøteledninger ble fjernet og tidsur for vannkokere mv ble installert. Bur for å 
låse inn sykler og (spesielt) farlig avfall skal være ferdig installert etter påske. 

IOB; OUS har fulgt opp el-kontrollen fra høsten 2016; ved tannlegekontoret ble skjøteledninger og 
uforsvarlige elektriske løsninger i hylle fjernet. OUS har utbedret ventilasjonsanlegget (ikke gjort siste 
20 år). Det har vært kontaktmøte mellom OUS og IOB, hvor man diskuterte løsninger for kjellerrom 
med muggutvikling på vegg, terrassegulv utenfor lunsjrommet, røyking utenfor møterom, håndtering 
av større søppel mv. 

 HMS avviksmeldinger (instituttene rapporterer) 

IKO: Januar til sammen 2 avvik: 1 stikkskade, 1 sprut i øyet Februar til sammen 7 avvik: 3 

stikk/skjæreskader, 1 klemskade, 1 utløst gass alarm, 1 sprut på øyet, 1 kjemikalier på pasienttøy Mars 

til sammen 3 avvik: 2 stikkskader, 1 sprut i øyet April tom 10.04., 3 avvik: 2 lab hendelser, 1 skallet hode 

i mikroskop Til sammen 14 HMS avvik i 2019 pr 10.04.19. 

IOB: To avvik frem til nå i 2019. En student måtte oppsøke legevakt etter kjemikaliesprut i øyet. 

OBS: Personskader hvor vedkommende har vært fulgt opp av lege/Legevakten skal rapporteres til NAV.   

 Koordinering og ajourføring av etasjeansvarlige og deres kompetanse (v/ Leif Jensen) 

Viktig at det finnes etasjeansvarlige for alle områder som hører til fakultetet. Nye etasjeansvarlige må 

ta UiOs kurs, kan også være greit med oppfriskning for de som har vært en stund. Nettsider må 

oppdateres. Marita Evensen ved IKO har påtatt seg å følge opp etasjeansvarlige i Geitmyrsveien og ved 

Forskningslab i Folkehelseinstituttets lokaler. Elin Toremo har kontakt med Marita. Ved IOB har 

administrativ leder oppfølgingsoppgaven. 
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 Orientering om ODs Pasientsikkerhetsutvalg (v/ Bente Teigmo) 

Pasientsikkerhetsutvalget består av Amer Sehic (leder), Lars Peter Sand (fag), Petter Wilberg (fag), 

Trude Handal (fag) og Bente Teigmo (sekretær). Første møte 26.03.19. Et tverrfaglig organ på oppdrag 

fra dekanatet med formål å behandle og vurdere uønskede hendelser hvor pasient er involvert. 

Utvalget skal sikre adekvat oppfølging av pasienthendelser, behandler kun saker hvor det har vært 

skader/uhell for pasienter. Satser på å gjennomføre en til to møter i semesteret, avhengig av saker.  

 Gjennomgang av ny Forskrift om pasientjournaler (v/ Bente Teigmo) 

Ny forskrift er oppdatert iht EUs personvernforordning (GDPR) og trer i kraft 1. juli 2019. Bente hadde 

gått gjennom forskriften og videresendt til klinikklederne pva instituttleder ved IKO. Jan Eirik Ellingsen 

har ansvaret for oppfølging ved OD. IT-seksjonen følger opp det som påligger deres område.  

 Bruk av sosiale medier ved UiO/OD (v/ Bente Teigmo) 

En sak hvor et avvik ikke var meldt inn i avvikssystemet, ble oppdaget etter det var lagt ut på 

Facebook-gruppe. Veldig uheldig håndtering av avvik. Ansatte plikter å følge UiOs reglementer, 

se denne nettsiden om private profiler på sosiale medier https://www.uio.no/for-

ansatte/enhetssider/odont/aktuelle-saker/2016/private-profiler-pa-sosiale-medier.html Her 

finnes også «Vær varsom-plakat for sosiale medier», hvor det står blant annet: 

«Husk at du er UiO-ansatt og representerer institusjonen også utenfor arbeidstid.» Og videre: 

«UiO bygger på en demokratisk tradisjon med stor takhøyde. Det betyr at det skal være aksept 

for kritiske innspill og debatt. Alle ansatte har imidlertid samtidig et ansvar for å bevare et godt 

arbeidsmiljø. Ikke la sosiale medier være første sted du varsler om eventuelle kritikkverdige 

forhold. Bruk heller HMS-seksjonens veiviser for varsling.» 

 

 ARK ved UiO (v/ Leif Jensen) 

Prosessen med kartlegging av arbeidsmiljøet – ARK – er i gang igjen. NTNU holder på å 

oppdatere. Ny forenklet versjon vil tas i bruk ved UiO høsten 2019. Fakultet OD vil være kunne 

være klar for å gjennomføre ARK i løpet av høsten 2020. God planlegging er viktig for godt 

resultat av gjennomføringen. 

Sak 7/2019 Beredskap ved UiO og OD – ved beredskapsrådgiver Kenneth Nielsen 

Kenneth Nielsen fra HMS-B orienterte om beredskap ved fakultet OD. Viktig å vite at ROS-

analyser tilhører fakultetet og signeres av dekanen. Fak. OD er pilot for «Prosedyre for 

håndtering av trusler og vold» ved UiO. Viktig å føre proaktiv stabsmetodikk, veldig ofte 

kommer beredskapsgruppen for sent i gang. Er man usikker; Sett stab! Kalles «sikker 

usikkerhet». Media kan være pågående, men UiO skal være først ute med riktig informasjon. 

Ny kommunikasjonsdirektør skal få på plass «black-site», dvs. at når hendelse inntreffer vil 

UiOs aktuelle nettsider, evt. alle, vise informasjon for ansatte. 

Sak 5 og 6 ble utsatt til neste møte. 
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